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Stichting Lentekind

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

1 0 0
1 1.993.704 985.006

0 0
1.993.704 985.006

Voorraden 4 0 0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-

zorgproducten 5 0 0

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 51.861 3.686
Debiteuren en overige vorderingen 3 324.182 221.642

Liquide middelen 4 2.297.822 1.689.186
Totaal vlottende activa 2.673.865 1.914.514

Totaal activa

PASS IVA

4.667.569 2.899.520

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

Eigen vermogen 5

Bestemmingsfondsen 2.281.333 2.652.028
Totaal eigen vermogen 2.281.333 2.652.028

Voorzieningen 6 3.390 2.490

Langlopende schulden (nog voor meer 7 1.456.250 0
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 8 926.596 245.002
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 926.596 245.002

Totaal passiva
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Stichting Lentekind

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ c

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning 9 2.385.280 1.985.906

Subsidies 10 62.858 4.083

Overige bedrijfsopbrengsten 11 27.747 11.682

Som der bedrijfsopbrengsten 2.475.885 2.001.671

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 1.729.389 1.286.633

Afschrijvingen op materiele vaste activa 13 180.976 169.899

Bijzondere waardevermindering van vaste activa 14 320.595 0

Overige bedrijfskosten 15 597.553 404.924

Som der bedrijfslasten 2.828.513 1.861.456

BEDRIJFSRESULTAAT -352.628 140.215

Financiele baten en lasten 16 -18.067 -385

RESULTAAT -370.695 139.830

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds:
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -376.256 139.830
Giftenfonds 5.561 0
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Stichting Lentekind

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrdfsresultaat

2020 2019

-352.628 140.215

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 14 198.052 169.899
- mutaties voorzieningen 900 -588
- boekresultaten afstoting vaste activa 14 303.518 0

502.470 169.311

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 3 -102.540 -46.357
- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot 2 -48.175 9.321
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 8 647.558 ________ 75.894

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit opera tionele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiele vaste activa

496.843 38.858
646.685 348.384

17 4.061 96
17 -22.128 -481

-18.067 -385
628.618 347.999

1 -1.519.982 -127.309

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.519.982 -127.309

Nieuw opgenomen leningen 7 1.500.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.500.000 0

Mutatie geldmiddelen 608.636 220.690

Stand geldmiddelen per 1 januari 4 1.689.186 1.468.496
Stand geldmiddelen per 31 december 4 2.297.822 1.689.186
Mutatie geldmiddelen 608.636 220.690
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Stichting Lentekind

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Stichting Lentekind is statutair (en feitelijk) gevestigd te Middelburg, op het adres Beneluxlaan 14-16 4334 GJ,
en is geregistreerd onder KvK-nummer 22063098.

Stichting Lentekind is een kleinschalig kindercentrum waar de kinderen veel begeleiding krijgen. Stichting
Lentekind biedt dagopvang aan kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand in Zeeland. Sommige
kinderen stromen op hun 4e jaar door naar een vorm van onderwijs, of al eerder naar een reguliere
kinderopvang.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geeindigd op balansdatum 31 december 2020.

Grondsiagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee de

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuiteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continditeitsveronderstelling. Covid-19 heeft ook komende

periode grote impact op onze kinderen, medewerkers en bedrijfsvoering. Ten aanzien van de financiele
continuiteit zijn de onzekerheden echter beperkt. Net als voor 2020 is voor 2021 de verwachting dat passende
financiele afspraken gemaakt worden met de diverse financiers met daarin opgenomen een financieel vangnet.
Belangrijk hierbij is dat over 2020 is gebleken dat door gerichte acties en inzet de omzetderving voor stichting
Lentekind relatief beperkt is gebleken en daarmee de impact van de afspraken op de continuIteit defacto
minder groot is.
Als wij onze eigen financiele positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, is er geen sprake van materiele
onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of Lentekind haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de

jaarrekening 2020 opgesteld uitgaande van de continufteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Oordelen en schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. In de jaarrekening 2020 heeft een eenmalige
aanpassing plaatsgevonden van de materiele vaste activa als gevolg van de gestarte nieuwbouw in 2020. Deze

schattingswijziging is opgenomen onder de materiele vaste activa.
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Stichting Lentekind

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Active en passive
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de

jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling dearvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het

bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Lentekind.

Materiele vaste activa

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiele vaste

bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen hun

kostprijs onder aftrek van cum ulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele
restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het

beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiele vaste activa
wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 3,33 tot 10%.
• Machines en installaties : 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20 %.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen / zijn deze als vooruitontvangen bedrag
onder de overlopende passiva opgenomen (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) [opnemen indien van

toepassing en aangeven hoe de subsidies/vergoedingen zijn verwerkt].

Groot onderhoud:

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden
tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de

componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende
delen.
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Stichting Lentekind

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiele instrumenten

Financiele instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiele instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiele instrumenten (derivaten).
Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische
kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een

apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een
derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reele waarde met

verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.
Financiele instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiele instrumenten,
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reele waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen
reele waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiele instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstem ming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiele instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Stichting het Lentekind heeft geen afgeleide financiele instrumenten (derivaten), geen financiele instrumenten
die deel uitmaken van een handelsportefeuille en geen gekochte leningen en obligaties.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reele waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de resultatenrekening
verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van

agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vordering.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking
van het wettelijk budget.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen die naar verwachting !anger dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de instelling,
worden gerubriceerd als financiele vaste activa.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit Bestemmingsfondsen.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is

aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
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Stichting Lentekind

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening
verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of
instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

Algemene en overige reserves
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde
organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de

afwikkeling van de verplichting.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen [inclusief/exclusief
gratificaties bij pensionering]. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren

jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde
disconteringsvoet bedraagt 4%.

Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van CAO verplichtingen
voor de in de komende jaren bovenop de reguliere PBL-uren extra toe te kennen PBL-uren waar werknemers
die op 31-12-200945 jaar of ouder waren volgens de overgangsregeling rechten voor hebben opgebouwd. De

berekening is gebaseerd op de beste schatting van de contante waarde van de verplichting volgens de CAO-

bepalingen (werknemers waarop de regeling van toepassing is, PBL-rechten), salarissen, verwachte

salarisstijging, blijfkansen en leeftijden. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4%.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal den jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
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Stichting Lentekind

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden

vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden

bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de

dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden

gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren
van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als
de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een

overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met

toekomstige betalingen door de instelling.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beeindiging van het
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de instelling
zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag
onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een

reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen
worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een

verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering pleats volgens dezelfde

grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd
op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
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Stichting Lentekind

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Pensioenen

Stichting Lentekind heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op
het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
Stichting Lentekind. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht
bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Lentekind betaalt hiervoor premies waarvan de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geIndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiele verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving
met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf

dekkingsgraden. In 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 92,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is
104,3%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1

januari 2021 met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De premie voor het

arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Stichting Lentekind heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Stichting Lentekind heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiele baten en lasten
De financiele baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van

waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Stichting Lentekind

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiele vaste active

De specificatie is als volgt:

31-dec-20 31-dec-19

Bedrijfsgebouwen en terreinen 355.917 764.795
Machines en installaties 0 26.310
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 261.657 193.901
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 1.376.130 0

vooruitbetalingen op materiele vaste active

Totaal materiele vaste active

Het verloop van de materiele activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Al: afschrijvingen
At: Herinvesteringsreserve
Al: terugname geheel afgeschreven active

desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

1.993.704 985.006

2020 2019

985.006 1.027.596
1.667.200 127.311

180.976 169.901
0 0

467.812 0
9.714 0

1.993.704 985.006

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiele vaste active per activagroep wordt verwezen near
het mutatieoverzicht onder 5.1.7.
De vaste active zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen near het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.

De materiele vaste active dienen voor een bedrag van EUR x € 1.800.000 (2019: EUR € 0) als onderpand voor
schulden aan kredietinstellingen.

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari

2018 2019 2020 totaal

13.007 3.686 0 16.693

Financieringsverschil boekiaar 0
Correcties voorgaande iaren 677 677

Betalingen/ontvangsten -13.684 -4.363
Subtotaal mutatie boekjaar -13.007 -3.686

SaIdo per 31 december

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

51.861

51.861

51.861
1.354

-13.684
39.531

0 0 51.861 56.224

a

31-dec-20 31-dec-19

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 51.861 3.686
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

51.861 3.686

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
At: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget

Totaal financieringsverschil

Pagina 10

2020 2019

1.183.836 1.042.680
1.131.975 1.038.994
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Vorderingen op debiteuren

Vooruitbetaalde bedragen:
Verzekering
Pensioenen

Overige overlopende activa:

Nog te ontvangen bedragen
Salaris

Totaal debiteuren en avenge vorderingen

Stichting Lentekind

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19

20.104 22.736

17.892 15.217
10.039 0

273.233 183.689
2.914 0

324.182 221.642

Toelichting:

De nog te ontvangen bedragen in 2020 bestaan uit Jeugdwetvergoedingen welke mede door corona nog te

ontvangen zijn per balansdatum.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen

Totaal liquide middelen

31-dec-20 31-dec-19

2.297.822 1.689.186

2.297.822 1.689.186

Toelichting:
De bankrekeningen zijn vrij beschikbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van kassen.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASS IVA

5. Reserve

Dit reserve bestaat uit de volgende componenten:

Bestemmingsfondsen

31-dec-20 31-dec-19

2.281.333 2.652.028

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop als volgt weer te geven. 1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten
Giftenfonds

Totaal bestemmingsfondsen

2.642.464 -376.256 0 2.266.208
9.564 5561 0 15.125

2.652.028 -370.695 0 2.281.333

Toelichting:

Deze reserve is ontstaan doordat overschotten en tekorten ten opzichte van het budget niet verrekend warden met
de Wlz, maar binnen het fonds reserve aanvaardbare kosten blijven.
De resultaatbestemming van het Giftenfonds is het saldo van enerzijds een opname van het beginsaldo in verband
met een correctie uit 2019 ten laste van het resultaat en anderzijds een ontvangst in het verslagjaar ad € 15.125
voor de tuinaanleg in 2021.

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Oprenting Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: bestemming ________________31-dec-20

Voorziening jubileumverplichtingen 1.490 800 60 2.350

Voorziening Persoonlijk
Budget Levensfase 1.000 40 1.040

Totaal voorzieningen 2A90 800 100 3.39 accountants Paraafvoor
&adviseurs waarmerkingsdoeleind
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Stichting Lentekind

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

hiervan > 5 jaar

31-dec-20

0
3.390

1.550

Toelichting per categorie voorziening:
Zie grondslagen van waardering en resultaatbepaling onder 1.1.4

7. Lan glopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken

31-dec-20 31-dec-19

1.456.250 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 1.456.250 0

Het verloop is als volgt weer te geven: [Splitsen voor iedere groep langlopende s 2020 2019

0 0
1.500.000 0

0 0

Stand per 31 december 1.500.000 0

At: aflossingsverplichting komend boekjaar 43.750 0

Stand langlopende schulden per 31 december 1.456.250 0

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deal van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 43.750 0

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 1.456.250 0
hiervan > 5 jaar 1.156.250 0

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
At: aflossingen

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij de Rabobank luiden als volgt:
De Algemene voorwaarden voor hypotheken van de Rabobank 2018 zijn van toepassing op
het hypotheekrecht met de bijbehorende pandrechten.

- dit hypothecair onderpand is of wordt verhuurd of verpacht met de toestemming van de Rabobank,
- dit hypothecair onderpand niet op een andere manier in gebruik is of zal worden gegeven aan een ander;

op dit hypothecair onderpand geen beslag rust en
- dit hypothecair onderpand in de zes maanden voor het vestigen van daze hypotheek niet meer dan een keer is of
zal worden overgedragen.

Pandrechten
Een pandrecht op:
- alle huldige en toekomstige inventaris van u en;
- alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen van u met alle rechten en zekerheden die samenhangen met
daze rechten/vorderingen, waaronder ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten.

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Crediteuren

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen

Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Nog te beta/en bedragen

Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-20 31-dec-19

652.612 25.384
43.750 0
75.542 74.210

6.017
6.831

40.962 41.570
69.178 70.381

44.552 20.609

926.596 245.002

Toelichting:
ULU.

In de crediteuren zitten twee grote bouwtermijnen (totaal €530.464) verwerkt welke per balansdatum nog te. efSigiC
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Stichting Lentekind

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Algemeen

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) financiele verplichtingen

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materi8le nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiele nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de
balans.

Meerjarige verhuur opbrengst
Stichting Lentekind heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de verhuur van kantoorruimte voor een periode
van 3 jaar eindigend op 12 april 2024. De huuropbrengst per jaar bedraagt €4.738.

Verplichtingen uit bookie van het macrobeheersinstrument

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over
2020. Stichting Lentekind is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het
macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze

verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de instelling per 31 december 2020.
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Stichting Lentekind

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiele vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

m iddelen, uitvoering en
Bedrijfs- tech nische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en adm inistratieve op materiele
terreinen installaties uitrusting ______ vaste activa

Totaal

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 1.128.599 42.310 602.959 0 1.773.868
- cumulatieve afschrijvingen 363.804 16.000 409.058 0 788.862

Boekwaarde per 1 januari 2020 764.795 26.310 193.901 0 985.006

Mutaties in het boekjaar
- investedngen 115.917 0 175.153 1.376.130 1.667.200
- afschrijvingen 79.062 4.231 97.683 0 180.976
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven active
.aanschafwaarde 888.599 42.310 0 0 930.909
.cumulatieve afschrijvingen 442.866 20.231 0 0 463.097

- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 58.946 0 58.946
cumulatieve afschrijvingen 0 0 49.232 0 49.232
per saldo 0 0 9.714 0 9.714

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -408.878 -26.310 ______ 67.756 1.376.130 1.008.698

Stand per 31 december 2020
rd..,a.taxsizt.r..x.ma- anschafwaarde 355.917 0 719.166 1.376.130 2.451.213

cAjRo
cumulatieve afschrijvingen 0 0 457.509 0 457.509

SI) (r))
t:1-

a)oekwaarde per 31 december 2020 355.917 0 261.657 1.376.130 1.993.704
kmz
gfschrijvingspercentage0- 10% 10,0% 20,0% 0,0%
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Stichting Lentekind

BIJLAGE

5.1.7 Overzicht lanalopende schulden ultimo 2020

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Totale

loop-
tijd

Soort !ening

Werke-

lijke-
rente

Einde
rentevast-

periode

Restschuld
31 december

2019

Nieuwe

enngenli in
2020

Aflossing
in 2020

Restschuld

2020
31 december

Restschuld
over 5 jaar

Resterende
looptijd in

jaren eind
Aflos-sings-

wijze
Aflos-

sing 2021
GesteIde

zekerheden
2020

Rabobank 30-jun-20 675.000 10 jaar 1,95% 0 675.000 0 675.000 331.250 9 maandelijks 43.750
Rabobank 30-jun-20 525.000 10 jaar

10 jaar
2,45% 0 525.000 0 525.000 525.000 9 einde looptijd 0

Rabobank 30-jun-20 300.000 2,00% 0 300.000 0 300.000 300.000 9 einde looptjjd 0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0

Totaal 0 1.500.000 0 1.500.000 1.156.250 43.750
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Stichting Lentekind

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz

Opbrengsten Jeugdwet
Overige zorgprestaties

Totaal

11. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

Totaal

1.184.513
1.140.994

59.773

1.043.357
847.423

95.126

2.385.280 1.985.906

2020 2019

62.858

62.858

3.315
768

4.083

Toelichting:
In de overige subsidies zit de ontvangen zorgbonus verwerkt ten behoeve van het personeel.

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en
verhuur onroerend goed en andere bedrijfsmatige opbrengsten)

Totaal

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pen sioen prem ies
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten
Subtotaa I
Personeelskosten derden

Totaal personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

2020 2019

27.747 11.682

27.747 11.682

2020 2019

1.124.929 971.980
195.055 130.810
87.122 72.840

167.347 64.495
1.574.453 1.240.125

154.936 46.508

1.729.389 1.286.633

28,0 22,0

28,0 22,0

Toelichting:
De stijging van der personeelskosten zijn in lijn met de extra omzet in 2020.

14. Afschrijvingen op materiele vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- materiele vaste activa

Totaal afschrijvingen

accountants
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Stichting Lentekind

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De specificatie is als volgt:

Bijzondere waardevermindering van:
- boekresultaat materiele vaste active
- materiele vaste active (afwaardering verbouwing)

Totaal

2020 2019

-31.300
351.895

320.595

0
0

0

Toelichting:
De afwaardering van het oude pand, bijbehorende installaties en tuinen zijn afgewaardeerd vanwege de nieuwbouw.

16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

Algemene kosten
Kosten transportmiddelen
Huisvestingskosten

Totaal overige bedrijfskosten

2020

38.831
275.666

66.714
216.342

597.553

2019

49.150
197.997
61.045
96.732

404.924

Toelichting:
De algemene kosten toegenomen door stijging in de automatiseringskosten met €100.000. De toename van de overige bedrijfskosten
wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging van de huisvestingskosten, tijdelijke huisvesting in 2020 ter vervanging van het te
verbouwen pand €63.864.

17. Financiele baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiele baten

Rentelasten

Overige financiele lasten
Subtotaal financiele lasten

Totaal financiele baten en lasten

18. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

2020 2019

4.061 96
4.061 96

-13.433
-8.695 -481

-22.128 -481

-18.067 -385

2020 2019

1 Controle van de jaarrekening 16.000 28.319
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en nacalulatie) 4.000 0
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 7.500 0

Totaal honoraria accountant

19. Transact/es met verbonden partijen

27.500 28.319

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand

van de functievervulling

Gegevens 2020

Functiegegevens drs. N. Reebergen

Aanvang en einde functievervulling in
2020

Dienstbetrekking?

01/01 - 31/12

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen
100564

Beloningen betaalbaar op termijn 10436

Subtotaal 111000

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

111000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

teruciontvangen bedrag
0

Bezoldiging 111000

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldiqde betalinq

N.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens drs. N. Reebergen R.M.J. van Turennout - Rotte

Aanvang en einde functievervulling in

2019
1/1 - 31/12 1/1 - 14/10

Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)

1,00 0,67

Gewezen topfunctionaris? I nee I nee I

Dienstbetrekking? ja 1a

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen
C 97.043 C 39.074

Beloningen betaalbaar op termijn C 9.956 C 2.467

Subtotaal € 106.999 € 41. 541

Individueel toepasselijke
bezoldiqingsmaximum

C 107.000 C 56.755

Bezoldiging C 106.999 C 41.541

lc. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x C 1

Functiegegevens

K.A. Hamelink

Voorzitter

drs. R.1 Aarnoutse RA

Ud

Mr. P.M. Witkam

Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in
2020

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging C 0 C 0 C 0

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

C 16.050 C 10.700 C 10.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog met

teruciontvangen bedraq
N v t N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging C 0 C 0 C 0

Het bedrag van de overschrijding en de

reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Ge • evens 2019

bedragen x C 1

Functiegegevens

K.A. Hamelink

Voorzitter

drs. R.] Aarnoutse RA

Lid

Mr. P.M. Witkam

Secretans

Aanvang en einde functievervulling in
2019

1/1 - 31/12 1/1 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging C 0 C 0 C 0

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

C 16.050 C 10.700 C 10.700
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3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Stichting Lentekind

5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Lentekind heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 19 mei 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Lentekind heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 25 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.
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Stichting Lentekind

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur
Mevrouw drs. N. Reebergen

Voorzitter Raad van toezicht
De heer K.A. Namelink

Lid van Raad van toezicht
De heer drs. R.J. Aarnoutse RA

Lid van Raad van toezicht
Mr. P.M. Witkam
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Stichting Lentekind

5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Lentekind

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het besluit van de Raad van Bestuur omtrent de winstbestemming
aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht is onderworpen.

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Lentekind heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Lentekind

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Lentekind te Middelburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

grootte en de samenstelling van het vernnogen van Stichting Lentekind op 31 december 2020 en van

het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en met de

bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2020;
2 de resultatenrekening over 2020; en

3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Lentekind zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd.
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit

betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door

een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting

juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die
bestaat uit de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de

overige gegevens in overeenstemming met de RvW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met de RvW en in overeenstemming met de bepalingen bij en
krachtens de WNT.

In dit kader is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de
Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de zorginstelling in staat
is om haar werkzaamheden in continditeit voort te zetten. Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuIteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de zorginstelling te

liquideren of de activiteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is.

De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen

bestaan of de zorginstelling haar activiteiten in contindteit kan voortzetten, toelichten in de

jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van

financiele verslaggeving van de zorginstelling.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beInvloedt de

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of

het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de

interne beheersing van de zorginstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur en de toelichtingen
die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuIteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

zorginstelling haar activiteiten in continiateit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een

zorginstelling haar continuIteit niet langer kan handhaven;
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• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Middelburg, 2 juni 2021

Rijkse accountants & adviseurs,

W.C. Allaart RA
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